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Hallituksen kokous 05/2020
Läsnä:
Etta Melander
Tia Niemelä
Timo Erävuori
Alexander Suvorov
Emma Palojärvi
Mia Pennanen
Katri Björklöf, saapui 18:15
Tuukka Korhonen, Kronos, lähti
ilmoituasioiden jälkeen
Tuukka Eronen, Kronos, lähti ilmoitusasioiden
jälkeen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:09

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiinn kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Pöytäkirjat 3 ja 4 hyväksyttiin.

5.

Ilmoitusasiat ja posti
a. Ilmoitusasiat: -Mythokselta on tullut vujukutsu ja Etta sekä Tia osoittivat olevansa
kiinnostuneita.
-Condukselta on tullut vujukutsu ja Sofia sekä Timo osoittivat olevansa
kiinnostuneita.
-Kronos toi selvityksen puutteellisesta tapahtumasiivouksesta. Eivät kiistä
loppusiivouksen puutteita, varsinkin keittiö oli huonossa kunnossa. Parista asiasta
halutaan kuitenkin tehdä selvitys. Pullonpohjan kuvat parvekkeella: Kronos on
vahtinut juomien viemisestä parvekkeelle ja vain yhdestä vesipullosta on
huomautettu. Keskustelussa hallitus toi esille, että pullosta ei voida tietää kenen se
on ja Kronosta ei syytetä siitä. Kronos kertoi, että tapahtumasiivouksessa pöydät oli
pyyhitty ja lattiat mopattu, paitsi keittiöstä ja aulasta huolimattomasti. Kronos
myöntää, ettei siivous ollut maailman tarkin, ja heidän mielestään toinen varoitus
olisi kohtuullinen sakon sijaan. Hallitus päätyy antamaan Kronokselle tiukan
varoituksen, koska he ovat olleet heti selvittämässä asiaa hyvin. Seuraavasta
rikkeestä tulee kuitenkin jo sakko. Päätettiin varmistaa Sofialta, tarvitaanko
kirjallinen selvitys vielä tämän lisäksi.
-Pohdittiin, pitäiskö Humanisticumin mainostaa Lenz.fi:tä, joka on sitä meiltä
toivonut. Heidän tarjoamansa tehtävät ja arvonsa jäivät kuitenkin epäselviksi.
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b. Posti: Ei postia.
6.

Sektorikuulumiset
a. Puheenjohtajisto: seuraavan puheenjohtajaseminaarin päivämääräksi päätettiin
6.4. kello 18. Lisäksi SUB:n sillikselle tarvitaan nakkeilijoita. Tia, Emma, Alex ja ehkä
Mia ovat menossa.
b. Kopo: 26.2. oli ensimmäinen opintotoimikunnan kokous. Siellä oli yhteensä 4
ihmistä, joten osallistujamäärä olisi voinut olla parempikin. Kokouksessa käsiteltiin
dekaanitapaamisen asioita. Voisi kokoustaa useamminkin, mutta toisaalta ei taida
olla kauheesti mitään mistä keskustella. Kielikeskus oli varautunut huonosti
vanhoista tutkinnoista valmistuviin ihmisiin ja tästä voisi ilmoittaa dekaanille.
Mielenterveyslomakkeesta keskusteltiin myös kokouksessa ja dekaani ja
opintovastaavat olivat sen kannalla.
c. Suhteet: Suunnitellaan vappua TYT:n kanssa. Hoplopin suunnittelu etenee ja
tapahtuma saattaa toteutua jo ennen vappuviikkoa. Haalarimerkin tekeminen on
ainakin Humanisticumin toiveissa. Suunnittelupalaveri on myös tulossa.
d. Talous: Laulukirjoista on tulossa järjestöiltä rahaa nyt 200€. Jatkossa kokouksessa
kirjataan tilin saldo ja käteiskassan saldo, jotta pysytään kartalla tilanteesta.
Tilatilillä on nyt 3697,05€ omalla tilillä 3224,76€. Keskustelimme myös teltan
kustannuksista. Päivitetty hinta (sis. alv) ilman kuljetusta on 1528,92€. Teltta on 3x3
telttakatos, jossa 3 umpiseinää ja jalkapainot x4. Seinät ja painot maksavat erikseen
ja painojen hinnaksi tulee 168€. Summa on siis 1360€ ilman painoja. Painot
tuntuivat hankalilta, joten tilasimme teltan ilman niitä. Jos keräämme 100€ per
sitsit talteen niin saisimme 300€. Studioekskursioita voisi järjestää syksyllä kahdesti,
joista saisimme yhteensä 200€. Lisäksi haemme kalustetukea, jolla toivomme
kattavamme puolet teltan kuluista. Lisäksi haemme kalustetukea projektereihin
sekä uuteen imuriin. Toivomme saavamme puolet laitteiden hinnoista.
e. Tapahtumat/kulttuuri: -Kämppäappro on tulossa toukokuussa, mutta päivämäärä
tarkentuu myöhemmin.
-Alinan varauskierrokset ovat alkaneet ja me haemme ensisijaisesti päivää
fuksisitseille. Toivomme saavamme Alinan 23., 25. tai 30.9.. Pikkujoulusitsit
haluaisimme järjestää Alinassa joulukuun puolessa välissä. Toivomme saavamme
11., 15. tai 16.12. niitä varten.
-Star wars sitsit 8.4. ja niitä varten on keittiö varattu 7.4.. 100kpl haalarimerkkejä
tilattu. SUB:lta olemme varanneet astiaston ja tapahtuma on julkaistu facebookissa.
Sitsien ohjelmassa on mm. sitsibingo. Emma on kysellyt facebookissa Star Wars
-aiheisia lauluja, jotka voidaan laittaa läsyyn. Emmalla on ajatuksia myös koristeisiin,
kuten esim galaksin kartta sekä salanimet plassikortteihin. Laulunjohtoon
ilmottautuivat Emma ja Alex. Ilmottautuminen sitseille alkaa perjantaina ja hallitus
on saanut ilmottautua jo aikaisemmin. Yritämme säästää sitseiltä 100€ telttaan
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-Risteilylle on ilmonnu 45 ihmistä ja 22.3. on maksun deadline. Meidän pitää
kuitenkin varautua siihen, että risteilyt kielletään koronaviruksen takia. Emma
laittaa Tallinkille viestiä asiasta, että saammeko esimerkiksi rahat takaisin, jos niin
käy. Haalarimerkki on mennyt promlerille ja määrä ilmoitetaan ilmottautumisen
sulkeutumisen jälkeen.
-Vappubileihin on ollut ongelmaa saada juhlapaikkaa. Baarikärpänen on pieni ja
NPG:n tilat muuten ovat ilmeisesti jo varattuja. Kysellään esim Bakersista ja
Heidisistä, jos voisimme olla siellä, vaikka kumpikaan ei olekaan kovin optimaalinen.
Pohdintaan jää varasuunnitelma, jos emme saakkaan juhlapaikkaa vapuksi.
-Portaanjuoksiaiset on tulossa huhtikuussa.
-Klusterikirppis 1.4.. Illuusiossa 11-15.
f. Ympäristö: Ilmastolakko tapahtuma tehty, kierrätysohjeet tulossa, HYY:n
kirppisappro tulossa ja siihen voisi tehdä yhteislähdön.
g. Tilat: Katrin tilavastuuviikko. Uusi astiasto on ostettu ja se sisältää kattavasti kaikkia
astioita. HYY:lle on laitettu toive porausten sijainnista. Lisäksi olemme ostaneet
pimennysverhot, jotka pitää saada paikalleen. Sofia on siivonnut
Avainporukkaryhmää (FB) ja kalenterin salasana vaihdettu. Viiminen
klusterikoulutus on huomenna keskiviikkona. Niiden henkilöiden avain nollataan,
ketkä eivät tähän mennessä ole käyneet koulutusta. Lisäksi tulostetaan THL:n
käsienpesuohjeet vessoihin ja ostamme käsidesiä klusterille.
h. Tuutori/fuksi/kv: Tuutorihaun tulokset ovat tulleet ja facebook-ryhmä on työn alla.
KV-sitseille on ilmottautunut 19 ihmistä. Koristeiden teema on vihreä ja
tapahtumaa on mainostettu facebookissa ja sähköpostilla. Mia on suunnitellut
ruokia ja perinteisistä St. Patricks Dayn aterioista tehdään vegaaniset versiot.
Ilmottautuminen sulkeutuu sunnuntaina.
i.

Työelämä/alumnit: Ei asiaa.

j.

Urheilu: Paidat ovat saapuneet ja seuraava ottelu on perjantaina 13. päivä.

k. Viestintä: Uutiskirje on tulossa.
l.
7.

Yhdenvertaisuus: Ei asiaa.

Päätösasiat
-Paidat tilataan.

8.

META
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-Laulukirjat on saatu ja seuraavaksi ne menee jakoon järjestöille.
-Lukematonta sählöpostia on jonkun verran.
-Tia kyselee jätelavasta HYY:ltä.
-Printterille ja projektoreille helpot ohjeet esille.
9.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:00

____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Tia Niemelä

Etta Melander

